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उंदीय एका डोंगयाच्मा कड्मालय उबा याहून क्षऺततजाकड ेफघू रागरा. 

“जग खूऩ स ंदय आहे,” त्माने खोर वलास घेतरा आणण रगेचच आऩल्मा आत एक 
अस्लस्थता त्मारा जाणलरी. “आता एक प्रलासारा जाण्माची भाझी लेऱ आरी आहे.” 



द सऱ्मा ददलळी सकाऱी-सकाऱी त्माने आऩल्मा फॎगेत त्मा जरुयी गोष्टी 
बयल्मा, जमांची त्मारा प्रलासात गयज बासू ळकरी असती. त्माने प्रलासात 
रागणाऱ्मा खाण्माच्मा गोष्टी स द्धा फयोफय घेतल्मा.  

भग तो आऩल्मा प्रलासासाठी तनघारा. त्माच्मा ह्दमात योभांच आणण 
उत्स कता होती. 

तो अजूनही खूऩ दयू गेरा नव्हता तेलढ्मात त्मारा ओयडण्माचा आलाज 
ऐकू आरा. “भाझ्मासाठी थांफ!” 

त्माने फतघतरे फेडूक त्माच्माकड ेऩऱत मेत होते. 

“उंदया!“ फेडूक म्हणारे. “तू क ठे जात आहे?” 

“भी सगऱं जग फपयामरा जात आहे,” उंदीय म्हणारा. “भरा असे साहस 
कयतांना खूऩ भजा मेते.” 



“भी त झ्माफयोफय मेलू ळकतो का?” फेडकाने उत्साहाने वलचायरं. 

“अश्जफात नाही!“ उंदीय ओयडरा. “एलढ्मा रांफच्मा प्रलासासाठी तू खूऩ 
छोटा आहेस.” 

“फघ उंदया, भी जयी छोटा ददसत असरो तयी भी ताकदलान आहे. भी 
भाझ्मा लस्तू स्लत् उचरू ळकतो. आणण जय प्रलासात दोन रोक असतीर तय 
त राही अधधक भजा मेईर.” 

"ठीक आहे, भग चर,” उंदीय म्हणारा. “ऩण यस्त्मात भध्मेच भागं 
फपयामचं नाही.” 

भग दोघा दोस्तांनी मभऱून जगाचा प्रलास स रु केरा. 

फेडकाने साभानाची वऩळली उचररी आणण उंदयाने यस्ता दाखलरा.  

“प्रलास फकती स ंदय आहे,” थोड्मालेऱाने फेडूक म्हणारे. “मा बागातरी 
घयं खूऩ लेगऱी आहेत.” फेडूक आधी कधी एलढ्मा दयू गेरा नव्हता. 



एक भैर ऩ ढे गेल्मानंतय फेडकाने फसून घेतरं. “भरा बूक रागरी आहे,” ते 
म्हणारं. “आऩण द ऩायचं जेलण कधी करू ळकतो?” 

“काम?" उंदीय ओयडरा. “आऩण आत्ताच तय प्रलासारा स रुलात केरी आहे.” 
तयीऩण फेडकाने आऩल्मा सॎक भधून दोन फटय रालरेरे सॎन्डवलच काढरे. तो 

ते स्लत् खाण्मासाठी तमाय होता. “हा केलऱ नाष्टा आहे,”  उंदयाने कडक आलाजात 
म्हटरे, “आऩल्मारा अजून एक रांफलयचा यस्ता ऩाय कयामचा आहे.” 

सैंडवलच खाल्ल्मालय ते ऩयत चारू रागरे. 
 “आऩण आऩल्मा दठकाणच्मा जलऱ आहोत का?” फेडकाने वलचायरं. 
 “काम?” उंदीयाणे वलचायरं. 
“आऩण भोठ्मा जगाच्मा आसऩास आहोत का?” फेडकानं म्हटरं. 
“आऩण ततथं कसं असू ळकतो?” उंदयाने घाईने वलचायरं. “आऩण 

आत्ता आत्ता तय घय सोडरं आहे.” 



जेव्हा त्मांनी चारणं फंद केरं तेव्हा जलऱजलऱ सूमाास्त झारा 
होता.  

फेडकानं जमभनीलय ऩडून घेतरं. “भी आता थकरो आहे.भी अजून 
ऩ ढे चारू ळकत नाही,” तो यडू रागरा. “आऩण घयी कधी जामचं?” 

"घय?"  उंदीय चफकत झारा. “घय इथून खूऩ दयू आहे! ही ती जागा 
आहे श्जथं आऩण यात्र काढणाय आहोत.” 

उंदयाने आयाभदामी जागा तनलडरी आणण भग ते दोघं ततथं आयाभ कयण्मासाठी ऩडरे. 
“उंदया,“ फेडकानं थोड्मालेऱानं म्हटरं, “भरा झोऩ मेत नाही.” 
“आऩरे डोऱे फंद कय आणण त झ्मा आलडीच्मा गोष्टींफद्दर वलचाय कय,” उंदीय म्हणारा. 
फेडकानं खूऩ प्रमत्न केरा ऩण त्मा म क्तीचा काही उऩमोग झारा नाही. त्मारा वलधचत्र 

असे आलाज मेत होते. 
तो कदाधचत मसहं असेर....नाहीतय लाघ असेर. 



 जेव्हा सकाऱ झारी तेव्हा फेडकारा उठामची इच्छा नव्हती. ऩण उंदयाचे ऩ ढे 
प्रलास कयण्माचे नक्की होते. आणण भग दोघांनी डोंगय चढत आणण दऱ्मा ओरांडत  
जगाचा प्रलास चारू ठेलरा.  

“आऩण आऩल्मा दठकाणाच्मा जलऱ आहोत का?” फेडकानं धाऩा टाकत वलचायरं. 
 “अश्जफात नाही,” उंदीय म्हणारा. “जय त रा हे भोठं जग फघामचं असेर तय 

त रा तनवचमी व्हालं रागेर.” 

अचानक आकाळात अंधाय ऩसयरा. सूमा ढगाच्मा आड रऩरा 
आणण ऩाऊस स रु झारा.  आधी हऱूहऱू नंतय खूऩ जोयात. दोन्ही 
मभत्र ऩाऊसा ऩासून लाचण्मासाठी धालरे. 



ते कोयड ेयादहरे ऩण फेडकारा थंडी लाजू रागरी. 
 “भी वलचाय कयतो आहे की घयी सगळ्मा लस्तू कळा असतीर,” तो हऱू 

आलाजात म्हणारा. “भरा वलचाय कयतोम की ड क्कय कसं असेर? आणण फदक 
आणण ससा?” 

“ऩाऊस थांफरा आहे,” उंदीय म्हणारा. “आता तनघू मा.” 

ते चारत यादहरे आणण चारत यादहरे, ळेलटी ते एका जंगरातल्मा तनजान 
ऩहाडालय ऩोहचरे. ते दगड आणण खडकांलय चढरे. 

"ज़या ततकड ेफघ! फकती स ंदय नजाया आहे?” उंदीय म्हणारा. 
ऩण फेडूक ततथं घसरून ऩडरं आणण ते काहीच फघू ळकरं नाही. 



“भरा लाटतं की भाझा ऩाम त टरा आहे,”फेडूक यडत म्हणारं. 
“त्मात खूऩ लेदना होत आहे, म्हणून भरा चारणं खूऩ भ श्वकर होईर.” 
“अळा ऩद्धतीने आऩण क ठेच ऩोहचणाय नाही, ”उंदीय फडफडरा. 

“आताऩासून भी त रा उचरून घेलून चारेन.” 

भग उंदयाने फेडकारा आऩल्मा ऩाठीलय घेतरं आणण ऩ ढे तनघारा. 
“कदाधचत ड क्कय केक फनलत असेर,” फेडूक म्हणारं. “आवचमा लाटत आहे 

की फदक आणण ससा काम कयत असतीर? आऩल्मारा एकभेकांना बेटून नेहभी 
घयात भजा कयत असू.” 



“तू त झ ंफाकी आम ष्म घयात फसून काढू ळकतो,” उंदीय म्हणारा. 
“आता आऩण ऩयदेळी बूभीलय आहोत. जया आऩल्मा चायी फाजूरा फघ! फघ 

इथं फकती स ंदय दृवम आहे? आणण इथरी प्रत्मेक जागा एकदभ नली आहे.” 

ळेलटी ते एका गलताच्मा भैदानालय ऩोहचरे. उंदयाने फेडकारा जमभनीलय ठेलरे. 
“भी थकरो आहे,” उंदीय म्हणारा. “आऩण इथंच झोऩू.” 
“इथं?“ फेडूकाने तनयाळ होत वलचायरं, “घयी भाझ्माकड ेसगळ्मात चांगरं, 

आयाभदामी अंथरूण आहे. ऩण फेडूक स द्धा थकरं होतं, आणण रलकयच ते झोऩरं.   



ऩण जेव्हा ते द सऱ्मा ददलळी सकाऱी उठरं तेव्हा फेडकाची हारत पाय 
खयाफ होती. 

“उंदया, भाझी तब्मेत ठीक नाही. भरा खूऩ आजाऱ्मासायखं लाटत आहे. 
आता भरा सगऱं जग फघण्माची इच्छा नाही. भरा घयाची आठलण मेत आहे.” 

“तू जगबयच्मा प्रलासासाठी खूऩ छोटा आहे,” उंदीय म्हणारा.  
“तू आजायी नाहीस. ऩण त रा घयाची आठलण सतालते आहे.” 

"घयाची आठलण?” हे ळब्द ऐकून फेडकाने उसऱून वलचायरं, “भग ती  

लाईट गोष्ट आहे का?” 

 “खूऩ नाही,” उंदीय म्हणारा. “हो, घयी ऩोहचल्मालय त रा एकदभ छान लाटेर.” 
"घय ……"  फेडूक फडफडरा. 

 “आता आऩरा प्रलास संऩरा,” उंदीय म्हणारा, आता आऩण घयी ऩयत जात 
आहोत.” 



उंदयारा आता फेडकारा धक्के देण्माची आलवमकता यादहरी नाही. तो 
लेगाने ड क्कय, फदक आणण सवमाकड ेऩऱत गेरा. त्मारा फघून उंदीय हसू 
रागरा. 

“त रा घयी ऩयत जामरा चांगरं लाटत नाही का?” फेडकानं वलचायरं. 

“नाही, नाही,” उंदीय म्हणारा. “भरा ऩण घयाची थोडीथोडी आठलण सतालत 
होती. भराही घयी जालून चांगरं लाटेर.” 

ळेलटी तासंतास चारल्मालय फेडूक जोयानं ओयडरं. 

“फघ! आऩण जलऱजलऱ घयी ऩोहचरोच.” 

आणण भग काही अंतयालय त्मांनी ड क्कय, फदक आणण ससा त्मांची लाट 
फघतांना ऩादहरे. फेडूक आऩल्मा मभत्रांकड ेएलढ्मा जोयात धालरा की जसे 
त्मारा ऩंख रालरे आहेत.  



"स्लागत आहे !“ ससा म्हणारा. “त भचा प्रलास कसा झारा?” 
“खूऩ छान!” फेडूक म्हणारं. “फाहेयचे जग खूऩ स ंदय आहे.  
आणण आम्हांरा खूऩ योभांचक अन बलही आरे. ततथं मसहं आणण लाघ स द्धा होते 

आणण.” 
“तू रगेच आत मे,”ड क्कय म्हणारे, “आणण आम्हांरा त झ ेअन बल सगऱे सांग.” 
“भी न कताच एक केक फनलरा आहे आणण त रा बूक रागरी असेर.” फेडकारा 

तेच ऐकामचं होतं. 

भग सगऱे रोक ड क्कयाने केरेरा केक खाण्मासाठी टेफराच्मा चायी 
फाजूरा फसरे.भग फेडकाने बमानक लादऱाचे आऩल्मा ळौमााचे लणान केरे. ते 
फकती उंच डोंगयालय चढरे आणण त्मांनी ततथं काम काम ऩादहरं.   

“ऩण तयीही घयासायखी कोणती जागा नाही,”फेडूक म्हणार.ं आणण त्माने 
आऩल्मा चांगल्मा, गयभ,छोट्मा अंथरुणाच्मा फाफत आनंदाने वलचाय केरा..  

सभाप्त 


